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Inschrijvingen
geboortejaar 2018
Vanaf eerste schooldag oktober tot de 
kerstvakanti e geldt de voorrangsregel bij 
inschrijving nieuwe kleuters. 
Wie komt in aanmerking?
●  eff ecti eve broers en zussen 

(2 gemeenschappelijke ouders) al dan 
niet wonend op hetzelfde adres;

●  halfb roers en –zussen 
(1 gemeenschappelijke ouder) al dan 
niet wonend op hetzelfde adres;

●  kinderen die onder hetzelfde dak 
wonen, maar geen gemeenschappelijke 
ouders hebben

●  kinderen van personeel.

Fluo-periode
Meteen na de herfstvakanti e start de 
fl uoperiode. Deze loopt door tot aan 
de Krokusvakanti e. Via verschillende 
prikacti es met bijbehorende beloningen 
hopen we alle kinderen aan te zett en om 
elke dag de fl uovest te dragen. 
Kom met z’n allen in fl uo en laat 
je zien in het verkeer!

Pokémon kaarten
Het ruilen van Pokémonkaarten 
zorgt voor heel veel confl icten op 
de speelplaats. Daarom heeft  de directi e 
in overleg met de zorgleerkrachten 
beslist dat de kinderen na de herfst-
vakanti e deze kaarten niet meer naar 
school mogen meebrengen!

WIJ ZIJN EEN TROTSE 
RODE NEUZENSCHOOL!
Op maandag 21 oktober is onze nieuwe “Rode Neuzen Acti e 2019” gestart. 
Dit jaar verkopen we Cuberdons en chocolade neuzen. Aan de schoolpoort zullen ook 
nog zakjes met okkernoten of kastanjes worden verkocht die onze leerlingen zelf geraapt 
hebben. Je kan online je bestelling plaatsen of via bestelbriefj es die met je kind werden 
meegegeven (meer info op Gimme of op de website). 
Bestellen kan tot uiterlijk 4 november.

Met de winst hopen we onze speelplaatsen te verfraaien zodat alle kinderen heel 
uitdagend en veilig samen kunnen spelen. We organiseren ook een nascholing voor onze 
leerkrachten zodat ze beter zorg kunnen dragen voor het welzijn van alle kinderen.

Dit initi ati ef wordt gesteund door het ganse schoolteam, de ouders van de 
Acti eve Werkgroep, het schoolbestuur en de leden van het Locaal Advies Comité.

Daarom zijn wij ... een TROTSE RODE NEUZENSCHOOL!

Op tijd naar school!

Beste ouders,

We merken op dat er heel wat kleuters niet op ti jd naar school komen, dat is jammer.
Mogen we vragen om je kind voor het belsignaal naar school te brengen.
De school begint ’s morgens voor iedereen om 8.30u. 

Het is fi jn dat je kind de dag op school goed kan starten: 
samen in de rij, samen jassen uit, samen het kringmoment 
beleven, samen spelen / leren en genieten,…
Zo kan je kind in alle rust zijn / haar dag beginnen en wordt 
de klasgroep niet gestoord door kleuters die te laat komen. 
Het zorgt bovendien voor structuur:  voor je kind, voor jou 
als ouder, voor de leerkracht … iedereen wordt er beter van! 
Maak een goede gewoonte van deze afspraak. 
Samen maken we er werk van!

Directeurs
Myriam Van Aken & Goedele Keulemans
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Bron: www.ivarem.be/scholen

Afvalarme school Onze school zit in het programma ‘afvalarme school 2020’’ van 
Ivarem. Dit schooljaar is het reeds de 4e editie. 
Elk jaar biedt Ivarem voor scholen workshops, rondleidingen, 
educatieve koffers of herbruikbaar materiaal aan in dat thema. 

Dit jaar organiseerden we weer een heel aantal zaken : 

 6L speelde de Compostopoly en het “Cut the Cap-spel”
 2C leende op haar KIK de herbruikbare bekers
 3L leerde alles over composteren en afval verwerken. Er kwam een 

compostmeester van Ivarem met een grote vuilniswagen op bezoek
 4L ???
 5L nam deel aan het zwerfvuilspel

Als beloning voor ons milieu- en afvalbewust engagement verdienden we 
weer een nieuwe propere planeet en die werd plechtig overhandigd tijdens 
een kort showmoment (zie foto).

Succesvolle ophaling 
van lege batterijen:
 lagere school 171,70 kg  

 Hinxelaar 21,60 kg

 Tuimeling 8,80 kg 

Samen zijn dit  202,10 kg 
batterijen! Onze puntenteller 
staat op 1288 en die zullen 
gebruikt worden eind dit 
schooljaar voor de aankoop van 
didactisch materiaal bij Baert 
voor kleuter- en lagere school! 

Bron: www.bebat.be/nl/scholenprogramma

Met de BEBAT-inzamelactie van lege batterijen heeft onze school 
dubbele punten verzameld in maart. Hiermee konden we superleuk 
educatief materiaal voor onze leerlingen aanschaffen. 

Bebat-inzamelactie

JE KAN NOG STEEDS 
JE LEGE BATTERIJEN INZAMELEN 
IN DE GROENE BEBAT TONNEN 

OP SCHOOL. DOE JE MEE?

Acties milieu

Bebat-inzamelactie
Onze school neemt deel aan het Bebat spaarprogramma voor scholen. 
Wij zamelen gebruikte batt erijen in en sparen op die manier punten. 
Per kilo gebruikte batt erijen ontvangen wij van Bebat 1 punt. Deze punten kunnen wij 
vervolgens inruilen voor nutti  g didacti sch materiaal, toff e uitstapjes, busvervoer,...

Dubbele puntenactie!
Momenteel organiseert Bebat een dubbele puntenacti e 
en kunnen we het puntentotaal van de school een stevige boost geven. 
Van 4 november tot 24 november krijgt onze school dus niet 1 
maar 2 punten per ingezamelde kilo gebruikte batt erijen

Help ons om te sparen voor leuk extra didacti sch materiaal of een originele uitstap 
voor de leerlingen en breng je gebruikte batt erijen in die periode zeker binnen.
In elke vesti ging staat een groene Bebat ton. Zakjes kan je vragen op het secretariaat.

Veilig en eerlijk batterijen inzamelen
Opgelet! Enkel huis-tuin-en-keukenbatt erijen zijn toegelaten voor de inzameling op 
school. Industriële en professionele batt erijen tellen niet mee voor de acti e. 
Niet zeker of je een bepaalde batt erij mag meegeven? 
Meer informati e over de acti e vind je op onze Bebat blog en website!

www.bebat.be

en kunnen we het puntentotaal van de school een stevige boost geven. 

Afvalarme School 
2020 
is het themati sch meerjarentraject 
waar meer dan 100 scholen van 
onze 10 partnergemeenten acti ef 
aan deelnemen. Uit een gevarieerd 
educati ef aanbod hebben kleu-
ter-, lagere en secundaire scholen 
de keuze om minstens vijf afval-, 
klimaat- of milieubewuste acti es 
te ondernemen. Voor elke acti e 
krijgen ze één of meer propere 
planeten, welke op het einde van 
het schooljaar worden uitgereikt 
door onze themati sch geïnspireer-
de animatoren.
Ook dit schooljaar gaan we voor 
een afvalarme school!
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Vernieuwing speelplaats Hinxelaar 2
Resultaat enquête 
bij ouders

Een ti jdje terug deden we een oproep om 
een enquête in te vullen. Ouders van de 
instappers, eerste kleuterklas en tweede 
kleuterklas van de Hinxelaar mochten 
laten weten hoe hun droomspeelplaats 
er zou uitzien. 

Jullie konden stemmen voor verschillende 
soorten ondergrond en voor enkele 
speelzones die zeker niet mogen ontbreken 
op een vernieuwde speelplaats.

We gaan aan de slag met jullie ti ps en 
proberen zo op lange termijn  tot een 
mooi eindresultaat te komen. 

Hiernaast zien jullie de resultaten van de 
enquête.

We willen jullie bedanken voor de grote 
betrokkenheid en de vele reacti es!

UITDAGING2020!

Rustzone

2
Klim- en klauterzone

1
Experimenteerhoek

3
Buitenklas

4
Zandbak (tafels)

5 6
Meer groen

Jouw naam: ..............................................

Naam kind: ...............................................

Telnr: .........................................................

Email: .........................................................

Klas: .............

Beste ouders,

Voor onze kleuters willen we heel graag de speelplaats van Hinxelaar 2 renoveren.

Stapsgewijs willen we hiervoor een plan uitbouwen met als einddoel een veilige en aangename speelplaats creëren, 

waar kinderen kunnen samen spelen, meer rust kunnen vinden en geprikkeld worden tot creatief spel.

Graag willen we ook jullie wensen en creatieve ideeën verzamelen, 

zodat we samen kunnen bouwen aan “onze” droomspeelplaats.

Wat vind jij noodzakelijk 

om een gevarieerde speelplaats 

te creëren? 

Kies jouw TOP 3 en geef 

een cijfer van 1 tot 3

 aan jouw favoriete zone.

Haag - gras - boom - groententuintje

groene hoekjes,...

BEN JE BEREID 

OM JE TE ENGAGEREN 

VOOR DIT PROJECT?

waarmee kan je 

ons helpen?

  zand

  gras

  schors

  betegeling

  matten 

    
    (speeltegels / zachte ondergrond)

Heb je zelf nog 

een CREATIEF IDEE? 

Schrijf het hier op 

of plak een afbeelding

Welke 

ONDERGROND 

heeft jullie voorkeur? 

Geef een cijfer 

van 1 tot 3.

  praktische ondersteuning 

        
(werkdag creatie speelplaats)

  
groenonderhoud (3x per jaar)

BEDANKT OM DIT BLAD 

TERUG TE GEVEN AAN DE 

LEERKRACHT TEGEN 

VRIJDAG 18 OKTOBER.
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Nieuwe juff en

Joepie! 
De uiltjeklas in de 
Tuimeling heeft een 
nieuwe juf!
Dit is Juf Kaat 
De Ron

Juf Amber De Mayer 
neemt de opdracht 
van juf Lynn Vleminckx 
(zorgjuf) over na de 
herfstvakantie

Dit is juf Sofie 
Goossens, 
de nieuwe juf 
van de Julekesklas 
in Hinxelaar
(enkel op maandag)
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Sociale vaardigheden - Pauw en wasbeer
Tijdens de maanden september en oktober werkten wij in de lessen sociale 
vaardigheden rond de goede eigenschappen van de pauw en de wasbeer.

De pauw heeft veel mooie veren en is daar 
dan ook fier op, we volgen zijn voorbeeld:

● we zijn fi er op onze talenten en tonen ze aan anderen 
(maar we scheppen niet op)

● we laten ons graag zien, we durven een plaats 
in te nemen in een groep 
(maar we zijn niet opdringerig)

● we laten van ons horen en leggen contacten met 
anderen (maar we willen niet steeds in de 
belangstelling staan)

● we voelen ons veilig en aanvaard ook al zijn we 
niet perfect (maar we aanvaarden ook de anderen 
zoals ze zijn)

● we hebben zelfvertrouwen (maar kennen ook 
onze werkpunten).

De wasbeer leert ons ook heel veel moois:

● we waarderen het kunnen van anderen, 
kijken ernaar op en geven spontaan een pluim 

● we zijn dankbaar en hebben respect voor de 
mensen rondom ons, onze ouders, familieleden, 
leerkrachten, vriendjes, ...

● we gaan respectvol om met het schoolmateriaal en 
onze eigen spullen

● we oefenen het geven van complimentjes met 
de complimentenbal of het complimentenhoedje.

Het complimentenlied 
van Elise Mannah

Het is erg leuk om te krijgen,
en je wordt ermee verwend.
Rarara, wat is het?
Het is een compliment.

Een compliment, ohoo,
een compliment.
Iedereen verdient wel eens een compliment.

Als je wat moois, wat goeds, wat leuks, wat liefs
bij een ander ziet,
denk dan aan dit lied.
Zeg het, spreek het uit,
maak die ander blij:
Wat heb je mooi geknutseld,
wat een coole jas heb jij!

Het is makkelijk te geven 
en het kost geen ene cent.
Rarara, wat is het?
Het is een compliment.
Een compliment, ohoo, een compliment.
Iedereen verdient wel eens een compliment.

Als je wat moois, wat goeds, wat leuks, wat liefs
bij een ander ziet,
denk dan aan dit lied.
Zeg het, spreek het uit,
maak die ander blij:
Wat kan jij hard rennen,
wat een gave bril heb jij!

Joh, wat zie jij d’r leuk uit vandaag!
Jij bent echt een lieve meid!
Wat aardig dat je eff e hielp!
Toff e schoenen zeg!
Goed gespeeld man, toppie!

Zeg het, spreek het uit,
maak die ander blij:
Wat een kanjer, wat een kanjer,
ben jij!
Wat een kanjer, wat een kanjer,
ben jij!
Wat een kanjer, wat een kanjer,
ben jij!

Iedereen 
verdient wel 

eens een 
compliment!
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leerjaar

Ze
eklassen in de kijker
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Het was superpl� ant en heel leerrĳ k!
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Cartoons
Wat had het vijfde leerjaar L L bij thema 2 van taal.
De leerlingen mochten zelf een cartoon bedenken rond 
een evenement op onze school. 
De resultaten zijn schitterend. We hebben 5 grappige 
cartoons geselecteerd. Proficiat aan alle leerlingen 
van het 5e voor zoveel talent! 

Dat is 

lachen!

Goed 

gevonden!

Talent voor taal!

Talent voor taal!
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Wist-je-datjes
● We afstevenen op een heuse

in ons Sint-Joristeam! Féline en Felix 
werden geboren in juni-augustus. 

 Juf Katrijn en juf Leen zijn apetrots.
Juf Sophie (2B), juf Dorien (3B), 
juf Sofi e (1KT) en meester Ben (L.O.), 
en juf Lynn Vleminckx zijn zwanger. 
Wij doen ons best om voor een goede 
vervanging te zorgen ti jdens hun 
bevallingsverlof.

● Nu ons pedagogisch project voor 
Katholiek onderwijs in de toekomst 
vastligt, de infrastructuurwerken echt 
vorm krijgen, zodat oa. het prefab ge-
bouw (3L) binnenkort kan verdwijnen

● Onze school in 2022 “125 jaar”
bestaat. Ze werd opgericht in 1897!

● De Strapdag echt wel een succes was. 
Veel leerlingen kwamen die dag te voet 
of met de fi ets naar school. Ze zijn 
beloond met een Strapbandje en een 
Bladwijzer van Octopus.

● De FLUO-att ributen weer uit de kast 
mogen gehaald worden 
(voor wie dat nog niet had gedaan ;-). 
De fl uo-periode start vanaf 
de Herfstvakanti e tot 
aan de Krokusvakan-
ti e. Ouders, zorgen 
jullie er mee voor dat 
jullie kinderen gezien 
worden?

● De werkgroep acti eve school ons 
inschreef als RODE NEUZENSCHOOL. 
Met de verkoop van cuberdons, 
chocolade neuzen en versgeraapte 
noten hopen we 
zoveel mogelijk geld 
in te zamelen om 
acti es te onderne-
men voor het 
algemeen welzijn 
van onze kinderen. 
Het geld van de acti e vloeit 
terug naar onze school. Hiermee 
kunnen we nascholing voor onze 
leerkrachten organiseren (op 
30/09/2020 voor leerkrachten van de 
2e graad). 

 Ook gaan we de speelplaatsen anders 
organiseren zodat alle kinderen met 
meer uitdaging én op een veilige 
manier fi jn samen kunnen spelen.

● Je alvast het weekend van 28 maart 
zeker vrijhoudt voor het UNIEKE 
CIRCUSFEEST

● Onze personeelsleden in de 
att en werden gelegd op de 
“Dag van de leerkracht.”

 Van de ouders kregen ze een verras-
singsfi lmpje op muziek met een 
hartverwarmende tekst.

 Van het Kitos-bestuur kregen ze 
een brooddoos, van de directi e een 
heerlijk kommetje soep en een hele 
dikke duim!

● De mosselfeesten een succes waren:
 Er was een prachti ge tentoonstelling 

met knutselwerken van de kinderen 
“thema ruimte”. Ze kregen hiervoor 
een leuke beloning.

 Door de vlott e organisati e die in een 
mum van ti jd de heerlijke gerechten 
op de tafel toverden, was dit alweer 
een geslaagde editi e! BEDANKT aan de 
werkgroep mosselfeesten!

 Met de winst konden we investeren 
in duurzame zitbanken en nieuwe 
speeltuigen voor op de speelplaats.

D
A
G

VA

N
DE LEERKRA

C
H
T

J
E

BENT SUPE
R
!

De winnaars van 
de geschenkmand: 
familie Devos-Laureys - 
Maxime Devos zit in 4B.
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Geboortes

Felix
Broertje van Felien Leys (IKHX) en
zoontje van juf Leen (1A) en 
Jonathan Leys.

Vince
Broertje van Floor 
Schaerlaeckens De Fraeye (3KB HX)
6 september 2019

Mories
broertje van Felien Doll (3KB HX)
23 september 2019

Huwelijk

De ouders van Hanne (5C) en Jonas 
Cornett e (6A) trouwden op 
vrijdag 11 oktober. Profi ciat!

Overlijdensberichten

Hugo Desmedt, opa van 
Vince (3KBHX) en Lucas Desmedt
overleden op 28 augustus 2019

Carola Coeck, schoonmoeder van 
juf Myriam De Cock (Instapklas HX)
overleden op 10 september 2019

Schoolfamilienieuws

Dag van de jeugdbeweging

Ook het team van kleuterschool Tuimeling kwam in 
uniform naar school op de “dag van de jeugdbeweging”.

Proficiat aan alle 

deelnemers van 

de scholenveld-

loop 2019!

Felix
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Vrije dagen van het eerste trimester

 Facultatieve verlofdag: maandag 7 oktober 2019

 Herfstvakantie: maandag 28 oktober 
t.e.m. vrijdag 1 november 2019

 Wapenstilstand: maandag 11 november 2019

 Kerstvakantie: maandag 23 december 
t.e.m. vrijdag 3 januari 2020

Vrije dagen van het tweede trimester

 Facultatieve verlofdag: vrijdag 31 januari 2019

 Krokusvakantie: maandag 24 februari 
t.e.m. vrijdag 28 februari 2020

 Paasvakantie: maandag 6 april 
t.e.m. vrijdag 17 april 2020

Vrije dagen van het derde trimester   

 Dag van de arbeid: vrijdag 1 mei 2020

 O.-H.-Hemelvaart: donderdag 21 mei 2020

 Brugdag: vrijdag 22 mei 2020

 Pinkstermaandag: maandag 1 juni 2020

Zomervakantie 

 Vangt aan op woensdag 1 juli 
tot maandag 31 augustus 2020

Contactmoment: dinsdag 27 augustus 2019 in de vestigingen tussen 16u - 17u
Begin van het schooljaar: maandag 2 september 2019

Pedagogische studiedagen

 Woensdag 16 oktober 2019

 Woensdag 15 januari 2020 

 Woensdag 11 maart 2020

 Donderdag 30 april 2020

Belangrijke data 

 Mosselfeesten: 12 & 13 oktober 2019

 Schoolevenement & kipfestijn: 
27 (en 28 onder voorbehoud) maart 2020

 Vormsel: zaterdag 9 mei 2020 om 15u 

 Eerste Communie: 
zaterdag 16 mei 2020 om 10u

Extra muros activiteiten

 1ste leerjaar - sprookjesklassen: 
dinsdag 8 tot woensdag 9 juni 2020 

 2de  leerjaar – speurneuzenklassen: 
donderdag 25 tot vrijdag 26 juni 2020

 3de  leerjaar – fietsklassen: 
woensdag 24 tot vrijdag 26 juni 2020 

 4de leerjaar - boerderijklassen: 
woensdag 24 tot vrijdag 26 juni 2020 

 5de  leerjaar – zeeklassen: 

een fijne 
vakantie!

De directie en 
alle leerkrachten 
wensen jullie...

Activiteitenkalender
november - december 2019

ACTIVITEITENKALENDER	  NOVEMBER	  DECEMBER	  2019	  
	  

Datum	   Activiteit	   Uur	  	   Klasgroep	  
6L	  rest	  7/11/19	  

Medisch	  onderzoek	  (CLB	  –	  op	  school)	   	  VM	  	   4L	  
12/11/19	   Bibbezoek	   VM	   5A	  	  
11/11/19	   Wapenstilstand	  -‐	  verlof	  	  
20/11/19	   Herfstwandeling	   	  	   2KB	  
21/11/19	   Medisch	  onderzoek	   	  	   1A&5A	  
22/11/19	   Bibbezoek	   VM	   5B	  
26/11/19	   Bibbezoek	   NM	   5C	  
26/11	  -‐	  4/12	   Bewegingstuin	   	  	   3K	  -‐	  LS	  
29/11/19	   Rode	  Neuzen	  Dag	   Dag	   	  	  
2/12/19	   Circus	  Picolini	  -‐	  1e	  bezoek	   Dag	   	  	  
2/12-‐20/12	   Spelkoffer	  "Het	  land	  van	  Calcimus"	   	  	   4L	  
5/12/19	   Sint	  bezoek	  op	  school	   Dag	   	  	  
6/12/19	   Bezoek	  Huis	  van	  de	  Sint	  &	  binnenspeeltuin	   Dag	   1L	  

Open-‐deurtje	  instap	  jan-‐feb-‐krokus	   11u-‐12u	   IK	  	  10/12/19	  

Vergadering	  WG	  Actieve	  school	   20u	   WG	  
16/12/19	   Oudercontacten	   	  	   IK	  

10u	   2L	  +	  6L	  19/12/19	   Kerstviering	  

14u	   2K	  +	  3K	  
8.40u	   4L	  +	  3L	  20/12/19	   Kerstviering	  

10u	   5L	  +	  1L	  
23/12/19	  –	  
3/01/20	   Kerstvakantie	  	  
 
 
	  
ZWEMROOSTERS	  
	  
Groep	  week	  1	  

05/11	   19/11	   03/12	   17/12	  
2L	   2L	   2L	   2L	  
3L	   3L	   3L	   3L	  
6B	   6C	   6A	   6B	  
3KB	   3KJW	   3KA	   3KA	  
	  
	  
 
Deze	  kalender	  wordt	  actueel	  gehouden	  op	  onze	  website	  	  www.sintjorisblaasveld.be	  

 
Groep	  week	  2	  
12/11	   26/11	   10/12	   	  
1L	   1L	   1L	   	  
4L	   4L	   4L	   	  
5B	   5C	   5A	   	  
3KJW	   3KJW	   3KA	   	  
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